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Ez ám a 
teljesítmény



2017-ben 
8 800

2018-ban 
13 200

2019-ben
17 000

Ennyi új ügyet közvetített ki az önkéntes csapat a Járókelőn

2020-ban

17 500



Csatlakozó települések 2020-ban
 

Győr

Esztergom

Miskolc



A Járókelőkutató a Környezeti Társadalomkutatók 
(ESSRG) és a Járókelő Közhasznú Egyesület 
közösen fejlesztett platformja. Olyan digitális 
eszköz, amely segítségével önkénteseket 
szeretnének bevonni különböző kutatási 
tevékenységekbe. 

Első projektjük Budapesten térképezi fel a 
fővárosiak élelemtermelési alternatíváit (pl. 
konyhakert, zöldségtermesztő balkonláda, 
közösségi kert). A hétköznapi példákat a 
Járókelőkutatón fényképek, videók és leírások 
formájában lehet megosztani. A megosztásokat 
egy szabadon hozzáférhető adattárba kutatási 
céllal gyűjtik. 

A Járókelőkutató oldala. 

Elindult a Járókelőkutató

https://jarokelokutato.hu/
https://www.essrg.hu/hu/rolunk/
https://jarokelo.hu/rolunk/tamogass
https://jarokelokutato.hu/


2020-ban együttműködési megállapodást kötöttünk

és támogatási szerződést a II. 
kerületi Önkormányzattal

az I. kerületi 
Önkormányzattal

https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot


2020-ban pályáztunk és működési támogatást nyertünk

a VII. kerületi 
Önkormányzattól

a Fővárosi 
Vízművektől

https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot


2020-ban pályáztunk és működési támogatást nyertünk

a civil Ferencvárosi 
Közösségi Alapítványtól

és Budapest Főváros 
Önkormányzatától

https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/17/vegre_budapesti_onkormanyzatok_is_tamogatjak_a_jarokelot
https://jarokelok.blog.hu/2020/12/31/az_ev_vegere_meg_egy_tamogatas_befutott
https://jarokelok.blog.hu/2020/12/31/az_ev_vegere_meg_egy_tamogatas_befutott


Így álltunk 
2020-ban a 

pénzügyekkel



Járókelő közhasznú Egyesület kiadások 2020-ban
14 489 417 Ft



Járókelő közhasznú Egyesület bevételek 2020-ban
20 627 463 Ft

Hálás köszönet vállalati és magánadományozó támogatóinknak! 



Kisadomány kampány 2020. augusztus - 2020. december 

Legsikeresebb eleme

- Adománykérő landing page

Egyéb lépések

- Rendszeres adománykérő hírlevél és e-mail 
üzenetek

- Facebook és Instagram posztok



És ezt még 
lehet fokozni!



Médiamegjelenéseink 2020-ban

 
Bemutató cikk a Járókelőről a Budapester Zeitungban

“Bürgerbeteiligungsplattform Járókelő, Melden und Probleme lösen”

https://www.budapester.hu/budapest/jarokelo-melden-und-probleme-loesen/


Médiamegjelenéseink 2020-ban

 
Felháborító, mivel töltötték fel az egyik 

budapesti játszótéren a homokozót
14 millió forintot fizettek az 
utasok a BKK-nak egy olyan 

járatért, ami nem is közlekedik

Vegyen metszőollót, írta az 
önkormányzat az ágak 

miatt panaszkodó lakosnak

Addig tologatják az aktákat, míg 
egyszer agyonüt valakit egy fa

https://ripost.hu/politik/insider/felhaborito-mivel-toltottek-fel-az-egyik-budapesti-jatszoteren-a-homokozot-2436503/
https://ripost.hu/politik/insider/felhaborito-mivel-toltottek-fel-az-egyik-budapesti-jatszoteren-a-homokozot-2436503/
https://444.hu/2020/09/23/14-millio-forintot-fizettek-az-utasok-a-bkk-nak-egy-olyan-jaratert-ami-nem-is-kozlekedik
https://444.hu/2020/09/23/14-millio-forintot-fizettek-az-utasok-a-bkk-nak-egy-olyan-jaratert-ami-nem-is-kozlekedik
https://444.hu/2020/09/23/14-millio-forintot-fizettek-az-utasok-a-bkk-nak-egy-olyan-jaratert-ami-nem-is-kozlekedik
https://telex.hu/belfold/2020/11/13/budapest-pesterzsebet-faag-metszoollo-kioktatas
https://telex.hu/belfold/2020/11/13/budapest-pesterzsebet-faag-metszoollo-kioktatas
https://telex.hu/belfold/2020/11/13/budapest-pesterzsebet-faag-metszoollo-kioktatas
https://index.hu/belfold/2020/06/17/vihar_fakivagas_bardoczi_sandor_fokert_budapest_katasztrofavedelem/
https://index.hu/belfold/2020/06/17/vihar_fakivagas_bardoczi_sandor_fokert_budapest_katasztrofavedelem/


Legolvasottabb bejegyzések a Járókelő blogon 2020-ban

A Halál alagút, avagy a fővárosi gyalogos és kerékpáros közlekedés 
szégyenfoltja
Szerző: Ludmán Katalin

Rohad a Lánchíd: évek óta fennálló problémák a Lánchídon és környékén
Szerző: önkéntes

A 10 legelképesztőbb köztéri szemetelés a Járókelőn
Szerző: Veress Luca

Megújulhat a Halál alagút, megtörténik az elképzelhetetlen?
Szerző: önkéntes

https://jarokelok.blog.hu/2020/02/29/a_halal_alagut_avagy_a_fovarosi_gyalogos_kozlekedes_szegyenfoltja
https://jarokelok.blog.hu/2020/02/29/a_halal_alagut_avagy_a_fovarosi_gyalogos_kozlekedes_szegyenfoltja
https://jarokelok.blog.hu/2020/06/22/a_budapestiek_szerint_ezek_a_problemak_a_lanchidon_es_kornyeken
https://jarokelok.blog.hu/2020/06/18/a_10_legelkepesztobb_kozteri_szemeteles_a_jarokelon
https://jarokelok.blog.hu/2020/11/09/megujulhat_a_halal_alagut_megtortenik_az_elkepzelhetetlen


Mi vagyunk a 
Járókelő csapat





Kik csatlakoztak idén?

2020-ban 22 önkéntessel gazdagodott az országos csapatunk különböző 
pozíciókban. Csatlakoztak hozzánk:

● ügykezelők, 
● webfejlesztők, 
● közösségi szöcskék
● és egyetemista gyakornokok is.



Miért fontos nekem, hogy a Járókelő tagja vagyok?
- idézetek

„Nagyon hatékonyak vagyunk és mindig rengeteget tanulok! Ezekhez az új 
információkhoz és működési rendszerekhez semmilyen módon nem 
juthatnék hozzá, és eleinte nem is gondoltam, hogy számomra szükségesek 
lennének. Mára már nagyon fontosak lettek nekem, és nagyon büszkén 
képviselem környezetemben a Járókelő-t, minket! Büszke vagyok rátok!”

„Egy kis színfolt a szürke hétköznapokban, ráadásul abban a tudatban, 
hogy a közjóért cselekszem.”

„Hozzájárulhatok, hogy rendezettebb környezetben éljük 
mindennapjainkat.”



Közös 
élmények 
2020-ban



Havi önkéntes találkozók

Személyes találkozók a 
nyár során

Online találkozók és 
vendégelőadók az ősz 

folyamán: éves országos 
találkozó, Budapest 

Főtájépítésze, Járókelő kutató



Köszönjük 
mindenkinek ezt az 

évet!


